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 يف النقد الجذري لزواج املثلي�: املثلية الجنسية وخطاب املساواة

 *بدور حسن
 

 مقدمة

 محدودة قطاعاٍت  عىل تداوله واقتصار النخبوية يف إغراقه الجندرية والتعددية الجنيس التحرر خطاب عىل أُخذ لطاملا

 بوصلة تشتّت التي الفرعية ويّاتالهُ  ياتتجلّ  أحد الخطاب هذا الكث�ين اعتبار عن فضًال  ،الفلسطيني املجتمع من

 نضال خلق يف إمكانياته ويقّوض األساسية حقوقه االستع�ر يسلبه مجتمعٍ  يف اترفً  وتشّكل ،الوطني التحرر نضال

 .جامع شعبي

 نقاش نإ  القول �كننا أنه إال أهميته، عىل األولويات وتحديد الفرعية اتويّ الهُ  نقاش يف يخوض هذا املقال لن

أن تعليقات  ال شّك إذ  ؛بإثارته قام متوقّع غ� طرف بفضل األخ�ة اآلونة يف الضيّقة دائرته من خرج الجنسية الحريات

عىل الحريات الخاصة  ما تحمله من تعدٍّ  خطيب، بكلك�ل  الشق الش�يل الشيخ - نائب رئيس الحركة اإلسالمية

لفظي وأفكار مسبقة، ساهمت يف خلق حالة مل نشهدها من  والفردية وكل ما تنضح به من كراهية وتحريض وعنف

ونقلت املوضوع  ،رها متحدثو اللغة اإلنكليزية مناقبل، أخرجت النقاش حول املثلية من الفقاعة النخبوية التي يحتك

 .كان بطيئًا وإن-ومجرد حصول هذا النقاش يدّل عىل تقدم . من التابوهات إىل رأي عام يتداوله الجميع

 �يّز ما أبرز لكن ،املثلية عن الحديث يف الزخم هذا القرار بترشيع زواج املثلي� يف الواليات املتحدة ليضيف إىلجاء  

 لهذا ضةهامن أصواٍت  وجود رغم ،فيها املثلية القضية واختزاله الزواج مسألة عىل املفرط كيزهتر  هو النقاش هذا

ل� يف السجون األم�كية بتهمة الهجرة ل� واملثلي� املعتقَ ا رساح املتحوّ أطلقو "ال حتى يف الواليات املتحدة نفسها.االختز 

جينيسيت غوتي�ث إيصالها " غ� الرشعية"لة واملهاجرة هذه كانت الرسالة التي أرادت الناشطة املتحوِّ -" غ� الرشعية

مه البيت األبيض احتفاًء باملثلي�، للرئيس األم�يك أوباما ح� قامت مبقاطعة خطابه يف االستقبال السنوي الذي ينظِّ 

ات واملتحول� وثنائيي املثلي� واملثليّ " مجتمع"وبالتقدم الذي أحرزته الواليات املتحدة يف مجال الدفاع عن حقوق 

هدد ها �كن أن تأن تتمّخض عنه، وأن ن الباهظ الذي �كن لرصختها هناككانت جينسيت تدرك الثم. ةامليول الجنسي

يف  كاءهافرتض أن يكونوا رش ا ممن يُ ، ولكنها كانت تتوقّع تضامنً ها مهاجرة غ� قانونيةكوناملتحدة  الواليات بقاءها يف

عىل مقاطعة الرئيس،  "هائتجرُّ "ـِ ولكن ما حصل كان أْن طردها الحرس من املبنى ل. النضال من املثلي� واملثليات البيض

َ� مل تستغرق رصخة جينيست إال ثوا. ةاملحتجّ " شقيقتهم"تضامن مع أي  لجالس� يف القاعةمعظم ابين� مل يبِد 
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بلسان حال اآلالف من املثلي� واملتحول� املهاجرين، الذين يقبع بعضهم يف السجون ثت تحدّ  لكنها ،معدودات

مهاجرين  يعا� بعضهم اآلخر من شتى أنواع االضطهاد والتمييز لكونهمفي� ويتعرضون للتحرش واالعتداء الجنيس، 

ورغم محاوالت الكث�ين إسكات جينيست، فضحت كل�تها . مضطهدةرشائح أي النت�ئهم لعدة  ومثلي� أو متحول�،

ى باملجتمع املثيل يف الواليات املتحدة ما هو إال ا أن ما يسمّ دً متجانس، مثبتة مجدَّ  زيف الحديث عن مجتمع مثيلّ 

يف املجتمع األوسع، وبين� يحظى بعض أفراده باالمتيازات القائم لتمييز بوتقة إضافية تعيد إنتاج الظلم والقهر وا

قصاء عىل كل املختلف� النابعة من طبقتهم االجت�عية ولون برشتهم ومتاهيهم مع النخبة الحاكمة، فإنها تفرض اإل 

يف ردة الفعل  النضال جليًّ وكان هذا التناقض يف األولويات وأهداف ا. والرافض� تكريس الهيمنة البيضاء والربجوازية

 .  التي أسفرت عنها مصادقة املحكمة العليا عىل زواج املثلي�

بعد يوم� فقط من احتفال الفخر باملثلية الذي نظمه البيت األبيض، قررت املحكمة العليا األم�كية، بخمسة أصواٍت 

ض ضمن قرارات املحكمة البارزة إللغاء التمييز مقابل أربعة، ترشيع زواج املثلي�، القرار التاريخي الذي وضعه البع

زوبعة من  ،و� كندي بلغة ليربالية مبهرةتالذي صاغه القايض أن ،أطلق القرار. العنرصي إبان حركة الحقوق املدنية

ربه غ� ه اعت�كي�، فمنهم من عارضه ألنالردود املتناقضة يف الواليات املتحدة ويف العامل، وأثار حفيظة املحافظ� األم

ا للمحكمة وقضاتها يف مجال الترشيع والشؤون املحلية للواليات ويناقض مبدأ صارخً  دستوري و�ثّل تدخًال 

صالحيّات من  املتحدة هوحق اتخاذ القرار يف مثل هذه املسائل يف الواليات أن الد�قراطية التمثيلية الذي ينص عىل 

ا ويعتربون أن الزواج هو عقد ال �كن أن ا واجت�عيًّ محافظون دينيًّ  ألنهم عارضهومنهم من  ؛فقط املنتخب� النواب

للمثلي� يناقض الفطرة اإلنسانية ويخالف الحرية الدينية واألخالق االجت�عية  يحصل إال ب� ذكٍر وأنثى، وأن ترشيعه

قصاء بعبارات دستوريّة وشعارات هاب املثلّية واإل زعة الواضحة تجاه ُر نالسائدة، هذه الرّدود الّتي تحاول أن تغطّي ال

 .قيميّة

ة يف الواليات والحلقات الليربالية واملثليّ  ،القرار، شهدت ميادين التواصل االجت�عي يف العامل لكن مقابل معارضة

صفحات املستخدم� وبناء البيت  اجتاحت أعالم قوس قزح. ا لها منذ زمٍن بعيدنظً�  شهداحتفاالٍت مل ن ،املتحدة

ألت صور كعك وم ،رسميّ  عىل نحوٍ والساحات والشوارع والجدران، وهرع العشاق املثليون لتسجيل زواجهم األبيض 

التواصل االجت�عية، وب� دموع الفرح بهذا القرار التاريخي وبتحقيق املساواة واملس�ات الزفاف صفحات مواقع 

عنا وسائل سمِ ، بقي هنالك طرف آخر مل تُ "انترص الحب" اد وسائل التواصل االجت�عي بعبارةّوجها روّ االفرتاضية التي تَ 

  . اإلعالم صوته، لكونه غ� مريح بالنسبة للكث� من الليربالي� املؤيدين لزواج املثلي�

النقد التحرري  ذووأصحاب الصوت غ� املسموع،  سنحاول يف السطور التالية عرض أبرز النقاط التي يعتمد عليها

السنوات األخ�ة بهذه القضية  والهت�مهم يف املثيلّ  ن للزواجيلمؤيّدل ة،خاصّ  صورةب، نقدهم هونالذين يوجِّ والجذري 

سنحاول فهم كيفية تأث� هذا الخطاب الليربايل السائد  ذلكك. ات مستضعفةفئاملثلي� من  وتجاهل قضايا أخرى تهمّ 

يف  ،ك إمكانية حقيقية لخلق خطابنا الكويري املستقليف مناقشتنا لزواج املثلي� واسترشاف ما إذا كانت هنال ،علينا

 . ظل ما نشهده من حديث متزايد عن املثلية الجنسية يف الفضاء العام
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 م احتواء؟أ مساواة : الزواج

ة يف الواليات املتحدة عىل النضال من عّربت الباحثة األم�كية ليسا دغان عن امتعاضها وصدمتها من تركيز الحركة املثليّ 

زواج املثلي�، معتربة أن منظومة الزواج بحد ذاتها أضيق من أن تستوعب األشكال املختلفة وغ� التقليدية  أجل

أن تكريس االهت�م عىل ترشيع زواج تضيف دغان . لعالقاتنا الحميمة وتكافلنا االجت�عي ومفهومنا للحب والرشاكة

ح� نطرح عىل . ا من الشذوذاملثلي� أسهم يف التضحية بأشكال مختلفة للعالقات االجت�عية وتهميشها وجعلها رضبً 

، قد ؟"ملاذا تبدي الدول واملحاكم وبعض البنى التقليدية يف الغرب استعدادا أكرب لتقبل زواج املثلي�"أنفسنا السؤال 

جواب السهل الذي يخطر يف بالنا هو أن هذا التحول هو نتيجة تراكم نضال طويل خاضته الحركات املثلية يكون ال

ال �كننا إنكار النضال الشجاع الذي خاضته الحركات املثلية : لكن الجواب أعقد من ذلك. اا وتشهً� ودفعت مثنه دمً 

 إّال  ،النضاالتاختلفنا مع الهدف النهايئ لهذه  وإنزواج من أجل الحصول عىل حقها باملساواة يف مجاالت عدة ومنها ال

، االتّجاه السائد ا منهذه الفئة املختلفة وتدجينها وجعلها جزءً  احتواءيف الرغبة هو  وراء ذلك أن الدافع الرئييسّ 

واإلبقاء عىل  ،ةي لتنظيم حياتنا الجنسية والعاطفيالشكل األسايس والحْرص بوصفه ظة عىل الزواج باإلضافة إىل املحافَ 

من هو جزء  ،"تغي�" وَ " ثورية"زواج املثلي�، مع كل ما قد يحمله من . ب ضعضعتهاية العائلة النووية وتجنُّ بنْ 

حرش املزيد من الناس يف هذه يف تسهم الدول وأذرعها القضائية  وبترشيعهاملهيمنة عىل الحب والجنس،  املنظومات

العالقات الزوجية هرميًة وقمعيًة بالرضورة، ولكن الحديث هنا ال يدور حول ليست كل . املنظومة وانصياعهم لها

بل حول منظومة كاملة ترتكز إىل شبكة من القوان� التي تُحتكر مبوجبها امليزات  ،عالقات فردية أو حاالت خاصة

ل� قيّد بهذه املنظومة مفضّ التيف ولكن ماذا عن غ� الراغب� . االجت�عية واالقتصادية عىل من يدخلون هذه املنظومة

إدارة عالقاتهم بطرق أكرث تحررية وأقل تقليدية؟ كل� دخل عدد أكرب من الناس يف منظومة الزواج، خرس املعارضون 

يصبح  -قصد دونرمّبا كان ذلك و -األخالق االجت�عية، وهكذا وا مجرد متمرّدين خارج� عن ِرب واعتُ  ،لها من حقوقهم

عن األخالق االجت�عية السائدة ومنظومة القيم التقليدية التي كان ينبغي كذلك ج املثيل مدافع� املدافعون عن الزوا 

 املثلي� عنزواج  يدافع أنصارمن املفرتض أن  مثاًال، أليسفلو أخذنا محاربة اإلجهاض . هم معارضتها ألنها تجاهلتهمل

باإلجهاض  ال يّرض املنظومة التقليدية االجت�عية مقارنة التحكم بجسدها؟ نفّرس ذلك بأّن زواج املثلي�يف حق املرأة 

ل زواج املثلي� إعادة إنتاج للمنظومة بعكس اإلجهاض الذي يشكّ . يهاعترب وسيلة لخلخلة املنظومة وتحدّ يُ  الذي

النضال التحّررّي إىل إنّها عمليّة احتواء باسم املساواة لرتسيخ سلطة الزواج يتحّول فيها . لقدسية العائلة النووية اتهديدً 

   .نضال من أجل االنض�م إىل الطبقة القاهرة والتمتّع بجميع مزاياها

 هل الزواج أولوية؟

يف الوقت الذي يقبع فيه املهاجرون املثليون : شكل آخر من النقد التحرري لزواج املثلي� يف خانة األولويات يصّب 

ي ذج والس واملمنهَ قراء وامللّونون ألشكال عديدة من القمع امل�سَ ويتعرض فيه املثليون الف ،واملتحولون يف السجون

 ،تتداخل فيه العنارص الطبقية والعنرصية والجندرية، أليس من األجدى بالحركة املثلية الرتكيز عىل محاربة كل ذلك

؟  كيف �كن )اعمومً  نو وهم الربجوازياملثلي� (بنضال من أجل قضية تخص فئة معينة من  اختزال جهدها  منبدًال 

ملاذا توا� و  ة عىل ارتقائه الطبقي واالجت�عي؟ملحافظايف  تجاهل املجتمع املثيل للظلم الواقع عىل بعض فئاته رغبة
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دافعت عن املهاجرين املثلي�؟ ملاذا  ست غوتي�ث ح�يثلي� عن التضامن مع جينمعظم املحتفل� بترشيع زواج امل

صوات أ هّمش الحركة املثلية العاملية ؟ ملاذا تُ  اشطة املتحولة املعتقلة تشيليس ماننغعن قضية الن يصمت الكث� منهم

ية املثلي� واملتحول� ممن يواجهون خطر اإلخالء من بيوتهم أو خطر الرتحيل أو خطر القتل بسبب ميولهم الجنس

 أكرث مص�ية من الزواج؟ اموًر وهويتهم الجندرية؟ أليست هذه أ 

 فالنااملفارقة يف احت

�كن تلخيص ازدواجية املعاي� التي تنم عنها ردود الفعل العربية عىل ترشيع الزواج يف الواليات املتحدة بتغريدة 

كتبت الصحفية ذاتها التي هكذا - !"نترصلحب ا: "اعقب قرار املحكمة يواحدة كتبتها الصحفية املرصية منى عراق

قت الرشطة املرصية يف اقتحامها ألحد البيوت التي يجتمع فيها قادت حملة رشسة عىل املثلي� يف مرص ح� راف

أعربت عن رضاها التام وفخرها مبا  بل ،لهممل تعتذر عراقي ع� فعلته وعن تحريضها ضد املثلي� واإلساءة . املثليون

ض وتحّر  ،املتحدةكيف يستوي األمران بالنسبة ملنى العراقي؟ كيف �كن أن تهلل لزواج املثلي� يف الواليات . فعلت

من املعلّق�  ونفالكث�  ؛عراقي ليست الوحيدة التي فعلت ذلك ؟ تجاههم يف بالدنا�ضد املثلي� وتقود حمالت تشه

صفحاتهم بأعالم قوس قزح  بالدهم، زيّنوامجرد ذكر املثلي� يف يزدرون الفلسطيني� والعرب عىل املوضوع، الذين 

 . م�كي�أل مع املثلي� ا" اتضامنً "

فمن  ؛املحّيلّ  جدد يف النضال املثيلّ كاء ال �كن النظر للكث� ممن احتفلوا بترشيع زواج املثلي� يف أم�كا عىل أنهم رش 

ي مصداقية ح� يحتفي أ يعّرب عن هويته الجنسية بشكل مختلف، ال �لك ن مَ يعرب عن اشمئزازه ملجرد رؤية 

  ما وراء البحار.يف بترشيع زواج املثلي� 

� ويث� هذا التناقض إحدى أبرز اإلشكاليات التي تواجهنا عندما نخوض النقاش حول املثلية يف مجتمعنا: كيف ندمج ب

ونسخ األدوات التي تستخدمها الحركة الكويرية  نسانية غ� املعياريةهاب املثلية ورفضنا لتأط� الجَ نا لُر مواجهت

الزواج "دون أن نتبنى نظرية أن ضد املثلي� واملثليات ه� والتحريض كيف نؤكد عىل معارضتنا لحمالت التش ؟العاملية

مع  ا مستقالًّ ا عربيًّ ا كويريًّ قضية املثلي� يف الجنس؟ كيف نبني خطابً  لودون اختزا ،وأنه رديف الحب" هو الحل

يس برسم قوس قزح عىل ل ته الجنسية بالشكل الذي يرتئيه، وكيف ندرك أن الحلويّ التعب� عن هُ يف احرتام حق الفرد 

الهامش األوسع من  استغالل  منبدًال  ،للغرب مستمرّ عىل نحٍو نا جدران مخيم، مثًال، والوقوع يف فخ توجيه خطاب

  الحرية للحديث عن هذه املواضيع باللغة العربية حتى لو مل يعجب ما نقوله الكث�ين؟ 

أو  التناقضاتهذه نسانيتنا، محاولة تفكيك رق تعب�نا عن جَ اختلفت طه� املهتم� بهذا الشأن، مَ نحن  ،يتحتم علينا

شارك فيها، مع معرفتنا بأن طبيعة هذا أن تمناقشتها  ضمن مساحات تتيح املجال ألطياف متنوعة من املجتمع 

   الضيّقة. يتع� بذل جهود إلخراجها من هذه الدائرةوبالتايل  ،النقاش هي نخبوية أصًال 

 
 القدس. يف مقيمة فلسطينية نةومدوِّ  جامعية طالبة حسن، بدور* 


